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Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp, S. Tõniste, M. Haukanõmm ja S. Drenkhan (Scype vahendusel) ning 
juhataja G. Vaher. Puudusid (eelneva etteteatamisega) nõukogu liikmed A. Leemets ja A. Ljudvig.  
Nõukogu koosolekut juhatas T. Sepp, protokollis M. Haukanõmm.  
Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Toompuiestee 10 algusega 15.30 ja lõppes 16.45.  
 
Virtuaalse koosoleku päevakord:  

1. Eraldise kasutamise lepingu nr 12.2-3/5645 alusel väljakuulutatud projektikonkursile laekunud 
taotluste hindamistulemuste ülevaatus ning rahastusotsuste tegemine 
   

1.Päevakorrapunkt 
Juhataja esitas nõukogule eelmise nõukogu otsuse alusel väljakuulutatud projektikonkursi raames 10. 
juuniks laekunud projektitaotluste koondtulemused. Eelmise nõukogu otsusega laiendati taotlejate ringi 
kogu EPIKoja võrgustikule, laekus kokku 15 projekti.  Juhataja tõi eraldi välja Eesti Sclerosis Multiplex´i 
Ühingute Liidu projekti nr.14 "Teabematerjalide trükkimine tööandjatele TVK reformi tutvustamiseks", 
milles planeeriti trükkida 3000 eksemplari (sh vene keeles) tööandjatele suunatud voldikut, mida 
jagatakse projekti käigus ja ka projektile järgneval aastal üle Eesti. On küsitav, kas järgmisel aastal saab 
enam jagada infovoldikut, kus kajastatakse TVK reformi ja sellega seotud muudatusi käesoleva aasta 
augusti seisuga (mil veel puuduvad konkreetsed lahendused ja otsused, milliseks kujuneb uus 
tõõvõimetussüsteem). Otsuse tegemiseks küsis juhataja eelnevalt Sotsiaalministeeriumi seisukohta. 
Sotsiaalala asekantsler ja TVK projektijuht-koordinaator olid arvamusel, et tööandjatele suunatud voldiku 
trükkimine on enneaegne, seoses sellega, et TVK-d puudutav info on pidevas muutumises ja trükitud 
kujul saab  voldiku teha peale seda, kui on vastuvõetud seaduse eelnõu ja selle juurde kuuluvad 
alamdokumendid.  Juhataja informeeris nõukogu, et ka peale täiendavat projektikonkurssi jääb väike osa 
vahendeid kasutamata. Juhataja konsulteeris selles küsimuses Sotsiaalministeeriumi asekantsleriga, kas 
jääki võib kasutada ilma avaliku projektikonkursita suunatult.  Asekantsler teatas (protokolli vormistamise 
ajal), et on olemas kantsleri nõusolek jäägi kasutamiseks TVK kaasamis-, infomaterjalide ja infoürituste 
korraldamiseks.  
 
Nõukogu esimehe palvel tutvustasid projektide hindamiskomisjoni liikmeteks olnud nõukogu liikmed 
M. Haukanõmm ja S. Drenkhan konkursi raames laekunud projektitaotlusi ja tõid ka välja  kolme projekti 
nõrkused, mis ei kogunud vajalikke punkte (50%). Arutelu käigus leidsid nõukogu liikmed, et valdavas 
osas on projektide tegevused  seotud püstitatud eesmärkidega. Nimetatud projektitaotluste, suurimateks 
puudujääkideks oli puudulik seostatus  strateegiliste dokumentidega ja  otsese seose/mõju puudumine 
EPIKoja organisatsioonide võrgustiku tugevdamisele. Nõukogu liikmed olid seisukohal, et kuna 
vaadeldavad projektid on allorganisatsioonide esitatud ja planeeritavad tegevused on sihtrühmale 
vajalikud, siis eelnimetatud puudused ei peaks olema mittetoetamise põhjuseks. Nõukogu vaatas kolm 
vähim punkte saanud projekti eraldi läbi ja otsustas neid osaliselt toetada. Nõukogu liikmed olid ühisel 
seisukohal, et Eesti Sclerosis Multiplex´i Ühingute Liidu projekti nr.14 "Teabematerjalide trükkimine 
tööandjatele TVK reformi tutvustamiseks" ei ole õige toetada, kuna planeeritud infovoldiku koostamiseks 
puudub veel vajalik informatsioon. 
 
OTSUSTATI (ühehäälselt):  
1. kinnitada hindamiskomisjoni poolt projektikonkursile „Puudega inimese tegevus- ja 
osalusvõime arendamine” laekunud taotluste hindamistulemused. Laekunud projektitaotlustest 
toetada 14 projekti kogusummas 38 440 € vastavalt lisale 1 sh: 

•  MTÜ Laste Päevakeskus Lad projekti toetada osaliselt 2 500 €; 
• Jõgeva PIK projekti toetada osaliselt 1 200 € (toetatakse ühepäevalisena); 
• Valgamaa PIK projekti toetada osaliselt 2 000 € (haldus-/kommunaalkulutusi ja 

kohvipause toetatakse osaliselt); 
• Eesti Sclerosis Multiplex´i Ühingute Liidu projekti mitte toetada. 

 
Otsuse järgselt jääb kasutamata jääki 9 183 €. Juhataja informeeris nõukogu, et ta palus nõukogu liikmel 
A. Leemetsal saata enne koosolekut meilile omapoolsed ettepanekud, millised oleksid need tegevused, 
mis viiksid „asja edasi“. A.Leemets oma ettepanekuid ei esitanud. Nõukogu liige M. Haukanõmm 
informeeris, et EPIKoja juhatus arutas oma 17.06.2013 toimunud koosolekul, kuidas oleks kõige 
mõistlikum jääki kasutada ja nad tegid nõukogule alljärgnevad ettepanekud: 
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• anda välja ajakirja „SINUGA“ erinumber puudega inimese töötamise võimaluste ja TVK reformi 
tutvustamiseks; 

• viia läbi 3-4 temaatilist tööhõivevaldkonnaga seotud seminari Eestimaa erinevates paikades. 
Seminaride osaks on tööhõiveküsimuste, s.h. kaitstud ja toetatud tööhõive võimalustega 
tutvumine; 

• 2-päevane TVK ja meediakoolitus EPIKoja liikmesorganisatsioonidele. 
 

 
OTSUSTATI (ühehäälselt, M. Haukanõmm taandas ennast hääletuselt):  
2. Põhimõtteliselt toetada EPIKoja poolt esitatud projektiideid. EPIKoda esitab EPIFondile  12. 
augustiks konkreetse projektitaotluse eelnimetatud tegevusteks.  
 
Nõukogu esimees kutsub nõukogu järgmise korralise koosoleku kokku 19.08.2013 Toompuiestee 10 kell 
16.30. 
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